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فصل 1

تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج
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واحد یادگیری 1 
شایستگی تعیین مختصات محدوده

اصول نقشه خوانی معدنی 

مالحظات اجرا
و  روباز  معادن  استخراجی  نقشه های  انواع  دادن  نشان  بخش  این  ارائه  از  هدف 
این  قرائت  نحوه  با  كافی  آشنایی  و  توانایی  دادن  و  هنرجویان  به  زیرزمینی 
نقشه هاست تا براین اساس افراد بتوانند در معدن موقعیت خود را تشخیص داده 
و مسیر خود را بیابند. جهت ارائه این مطلب پیشنهاد می گردد هنرآموز محترم با 
ارائه توضیحات الزم  آنان را با انواع نقشه های معادن روباز و زیرزمینی آشنا نمایند.

بارش فكری
 )a( برای بارش فکری ارائه شده یك تصویر و دو نقشه ارائه شده است. تصویر اول
عکس ماهواره ای یك معدن را نشان می دهد و بر همان اساس در تصویر )b( نقشه 
همان معدن نمایش داده شده است. لذا هنرجویان می بایست متوجه شباهت های 

راه ها و پله ها و سایر قسمت های معدن در تصویر و نقشه معدن روباز گردند.
در نقشه سوم یك پالن از یك جبهه كار در معدن زغال سنگ پروده طبس آورده 
شده است. هنرآموز محترم پس از دریافت نظرات هنرجویان می بایست توضیحات 

الزم در این زمینه را به هنرجویان ارائه نماید.

تحلیل موضوع عكس
در این بخش تصاویر و نقشه های گوناگونی جهت آشنایی هرچه بیشتر هنرجویان 
با مقطع افقی و قائم ارائه شده است. همچنین قسمت های مختلف معادن روباز و 

زیرزمین در این تصاویر ارائه شده است.

آشنایی  تصاویر  این  ارائه  از  هدف  زیرزمینی:  معدن  افقی  و  قائم  مقطع   1
این  بین  تفاوت های  افقی در یك معدن زیرزمینی و  و  قائم  با مقاطع  هنرجویان 
دو نقشه می باشد. در مقطع قائم سطوح مختلف تونل های دسترسی و استخراجی 
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معدن زیرزمین نمایش داده شده است اما در مقطع افقی تنها می تواند در هر نقشه 
یکی از این سطوح را به طور كامل نمایش داد.

2  یك تصویر واقعی و متناظر با آن یك مقطع قائم از معدن روباز ارائه شده است. 
هدف از ارائه این تصاویر آموزش نام قسمت های مختلف در یك معدن روباز با 

استفاده از مشاهده می باشد.
3  یك تصویر شماتیك سه بعدی از یك زیرزمینی ارائه شده است كه در آن نام 
قسمت های مختلف معدن به خوبی نمایش داده شده است. بنابراین هدف از 
ارائه این تصویر یادگیری نام قسمت های مختلف معدن براساس مشاهده است.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: قرائت نقشه های استخراج معدنی 

مالحظات اجرا كار عملی 1: هدف از ارائه این كار عملی، آن است تا هنرجویان آنچه در متن 
درس یاد گرفته اند را بر روی یك تصویر واقعی معدن روباز پیاده سازی نمایند. به عنوان مثال 

این فعالیت را می توان به شرح ذیل تکمیل نمود.

توضیحاتنام قسمتردیف

عرض پله و یا سطح پله معدن روباز كه عملیات استخراج بر روی آن عرض پله1
به انجام می رسد.

كف معدن 2
PF

پایین ترین قسمت معدن

فاصله لبه كف پله باالیی تا كف پله پایینی را ارتفاع پله گویند.ارتفاع پله3

4Berm برم
لبه باال آمده ای در كنار بیرونی جاده یا رمپ معدن است كه می تواند 
برم  كند.  جلوگیری  پایین  به  ماشین آالت  سقوط  از  زیادی  حد  تا 

به وسیله خاك در كناره جاده احداث می شود.

جاده شیب دار معدن كه ماشین آالت معدنی در آن تردد می كنند.رمپ5

پاشنه پله 6
Toe

را  می رسد  پایینی  پله  به كف  باالیی  پله  دیواره  آن  در  كه  نقطه ای 
پاشنه یا Toe گویند.

پله ایمنی 7
F

این پله كه با عرض كم در فواصل مختلف پله های معدن احداث می شود 
به منظور جلوگیری و یا نگه داشتن سنگ، ماشین آالت و سایر موارد كه 

ممکن است سقوط كنند، بر روی پله های پایینی می باشد.
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مالحظات اجرا كار عملی 2: هدف از ارائه 
این كار عملی، آن است تا هنرجویان آنچه در 
متن درس یادگرفته اند را بر روی یك تصویر 
شماتیك معدن زیرزمینی پیاده سازی نمایند. 
به عنوان مثال این فعالیت را می توان به شرح 

ذیل تکمیل نمود.

قسمت های مختلف یک معدن زیرزمینی
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشندكه:

 بتوانند قرائت نقشه های استخراجی مقاطع قائم و افقی معادن روباز و زیرزمینی را انجام دهند.

نقشه های اجرایی معادن سطحی

مالحظات اجرا
انواع مقیاس كاری نقشه های مختلف در مراحل مختلف اكتشاف  این مبحث  در 
توجیه  اهمیت  در خصوص  است  است. سپس الزم  بیان شده  معدن  استخراج  و 
نقشه ها در عملیات معدن كاری توضیحاتی ارائه گردد. در نهایت در خصوص توجیه 
نقشه های اجرایی معادن سطحی الزم است نحوه تشخیص جهت های جغرافیایی، 
تعیین موقعیت بر روی نقشه با استفاده از عوارض موجود بر روی زمین و نقشه و در 
نهایت نحوه استفاده و به كارگیری دستگاه GPS جهت تعیین موقعیت بیان گردد.

تحلیل موضوع عكس
2  تعیین جهت جغرافیایی با استفاده از موقعیت خورشید 1  و 

3  تعیین جهت جغرافیایی با استفاده از سایه
سایر تصاویر نشان داده شده مربوط به دستگاه GPS و قسمت ها و منوهای مختلف 

آن می باشد كه جهت آشنایی هنرجویان با نحوه كار با GPS ارائه شده است.

تحلیل موضوع فیلم
این فیلم به طور كامل نحوه كار با یك دستگاه GPS مدل Etrex 20 نمایش داده 

شده است.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: پیاده كردن موقعیت مکانی و تعیین فواصل از روی نقشه بر روی زمین

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی با هدف تمرین و آشنایی هنرجویان با نحوه ثبت 
Way point ، Track و پیاده سازی آن بر روی نقشه ارائه شده است.

مالحظات اجرا كار عملی 2: جهت انجام این تمرین الزم است تا هنرآموز محترم مختصات 5 
نقطه از حیاط مدرسه را ابتدا توسط GPS قرائت نموده و یادداشت كند. سپس از هنرجویان 

بخواهد تا این نقاط را وارد GPS كرده و این نقاط را در حیاط مدرسه بیابند.
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه:

بتوانند با استفاده از GPS مختصات و موقعیت خود را بیابند و یا بتوانند نقطه مورد نظر 
را بر روی زمین پیاده سازی كنند.

نقشه های اجرایی معادن زیرزمینی

مالحظات اجرا
در این مبحث الزم است تا هنرآموز محترم تفاوت های روش موقعیت یابی در سطح 
زمین و در معادن زیرزمینی را به هنرجویان توضیح دهد. سپس نحوه به كارگیری 
نقشه ها و تابلوهای راهنما در معادن زیرزمینی بیان شود و در نهایت نحوه انجام 

عملیات نقشه برداری در زیرزمین به طور اختصار بیان گردد.

تحلیل موضوع عكس
معادن  در  ورودی  راهنما  تابلوهای  انواع  نشان دهنده  تصاویر  مجموعه  1  این 

زیرزمینی است )4 تصویر(.
به عنوان مثال شماره و یا نام تونل در تابلوها نشان داده شده است كه با توجه به 
آن می توان بر روی نقشه موقعیت را پیدا شود و یا در دیگر تصاویر مسیر تردد 
ماشین آالت و یا راه های خروج اضطراری و یا مسیرهایی كه نباید به آن وارد شد، 

نمایش داده شده است.
2  یك نقشه كروكی پالن ایستگاه های نقشه برداری در تونل های معدن زیرزمین با 
هدف تشریح نحوه انجام عملیات نقشه برداری زیرزمین نمایش داده شده است.
3  نحوه تراز كردن دوربین در یك تونل زیرزمین از روی سقف نمایش داده شده است.

بارش فكری
در  نیاز  مورد  دقت  زمینه  در  هنرجویان  تفکر  فکری  بارش  این  ارائه  از  هدف 
برداشت های نقشه های معادن زیرزمینی و روباز است. براین اساس همان طور كه 
می دانید برداشت ها در معادن زیرزمینی به دقت و صحت و تعدد برداشت بیشتری 

نسبت به معادن سطحی نیاز دارد.

تحلیل موضوع فیلم
در این مرحله 4 فیلم جهت آشنایی هنرجویان به نحوه انجام عملیات نقشه برداری، 
تجهیزات مورد استفاده و به طور كلی كار یك نقشه برداری معدن ارائه شده است.



7

فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه:

عملیات  با  و  داده  انجام  را  مکان یابی  و  زیرزمینی  معادن  در  موقعیت  تعیین 
نقشه برداری معادن زیرزمینی آشنا شوند.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: توجیه نقشه ها و نقشه برداری در معادن زیرزمینی

نقشه  انجام كار عملی جهت توجیه  این تمرین  ارائه  از  هدف  مالحظات اجرا كار عملی 1: 
جهات  تعیین  و  كمپاس  با  كار  نحوه  هنرجویان  است  الزم  اساس  این  بر  است.  مکان یابی  و 

جغرافیایی با استفاده از آن را تمرین نمایند.

مالحظات اجرا كار عملی 2: هدف از ارائه این فعالیت انجام تمرین عملی، عملیات نقشه برداری 
زیرزمینی است. روش انجام كار مطابق مراحل انجام عملیات در معادن زیرزمینی می باشد.
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ارزشیابی شایستگی تعیین مختصات محدوده

شرح كار:
1ـ خواندن عالئم اختصاری نقشه و مشخص نمودن موقعیت جغرافیایی و مختصات عرضی ، طول یا ارتفاع ، زاویه

2ـ تعیین اندازه واقعی )پله، تونل، سیستم تهویه، چاه و...( با تبدیل مقیاس
3ـ اجرای نقشه مقاطع و پروفیل عملیات معدنی )پله، تونل، سیستم تهویه، چاه و...( بر روی زمین و میخ كوبه رئوس 

نقاط آن

ابزار های  و  دوربین  و   GPS به وسیله  و  نقشه ها  به كارگیری  با  محدوده  مختصات  تعیین  عملكرد:  استاندارد 
نقشه برداری با دقت عمل باالی %95

شاخص ها: 
1ـ قرائت نقشه های اجرایی معدن )شیب، پهنا، ارتفاع، پله، تونل و...(

2ـ بیان كردن پروفیل های )پله، تونل، سیستم تهویه، چاه و...( بر روی زمین

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
فضای كار: محدوده معدنی

تجهیزات: ابزار های نقشه برداری )دوربین، GPS، مترو...(
مواد مصرفی: نوشت افزار

زمان: 120 دقیقه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1خواندن نقشه های اجرایی 1

2 تبدیل مقیاس و توجیه نقشه  معادن روباز2

1 توجیه نقشه ها و نقشه برداری در معادن زیرزمینی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ایمنی، دقت، صحت، مسئولیت پذیری محاسبات فنی و ریاضی 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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انواع ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در تجهیز 
كارگاه معدن

واحد یادگیری 2
شایستگی تجهیز كارگاه استخراج

مالحظات اجرا
جهت یادگیری بهتر، این مبحث با ارائه یك بارش فکری آغاز شده است تا هنرجویان 
به اهمیت انجام عملیات معدن كاری طبق مراحل مختلف اكتشاف و استخراج پی 
ببرند. بنابراین الزم است پس از دریافت نظرات هنرجویان، هنرآموز محترم طبق 

مراحل انجام عملیات اكتشاف و بهره برداری توضیحات الزم را ارائه نماید.

شناسایی شناسایی و  اطالعات  جمع آوری  دفتری،  اكتشافی  مطالعات  انجام 
نواحی مستعد

انجام مطالعات اكتشافی میدانی اولیه، تهیه نقشه زمین شناسی با 
مقیاس 1:50000، نمونه برداری، ژئوفیزیک و حفر ترانشه

تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:10000 و بزرگ تر، نمونه برداری 
سیستماتیک، حفر ترانشه و حفر گمانه های پیشران

تهیه نقشه با مقیاس 1:1000 و بزرگ تر، حفر گمانه و انجام مطالعات 
تخمین ذخیره و ارزیابی ذخیره

بررسی ارزش ذخیره، مطالعات زیست محیطی، بررسی بازار مصرف، مطالعات 
تعیین روش فراوری و تعیین هزینه های مربوط به استخراج  و فراوری

پی جویی

اكتشاف عمومی

اكتشاف تفصیلی

ارزیابی فنی اقتصادی

مراحل انجام عملیات اكتشاف معدن
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و در نهایت نشان دهد كه انجام عملیات تجهیز كارگاه به چه شکل و با استفاده از 
چه ماشین آالتی به انجام خواهد رسید.

بارش فكری
این بارش فکری جهت جلب توجه و كنجکاوی هنرجویان جهت تشخیص و تفهیم 

مراحل مختلف عملیات بهره برداری ارائه شده است.

تحلیل موضوع عكس
1  تأسیسات بیرونی یك معدن كه می بایست در خارج از محوطه پیت معدن احداث شود. 
در شکل برخی از مهم ترین قسمت های تأسیسات بیرونی معدن روباز نمایش داده 
شده است. برای جلب توجه بیشتر هنرجویان به قسمت های مختلف تأسیسات بیرونی 
تأسیسات  مختلف  قسمت های  هنرجویان  آن  براساس  تا  شده  ارائه  جدولی  معدن 

بیرونی معدن را از روی شکل تشخیص داده و خانه های خالی را تکمیل كنند.

ساختمان اداریدكل مخابراتكمپرسور هوادكل معدن )شفت(

پاركینگ ماشین های 
بهداریبادبزن اصلینیروگاه پست برقسنگین معدنی

پاركینگ ماشین های جاده دسترسی
انبار قطعات یدكیمخازن آبسبك و حمل و نقل

ناهارخوریمخازن سوختتعمیرگاهكارخانه فراوری

انواع ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در محوطه سازی معدن  2  در شکل 
نمایش داده شده است كه الزم است هنرجویان اقدام به تکمیل خانه های خالی 

موجود در جدول طبق فرمت ارائه شده نمایند.

طراحی 
استخراج 

معدن

تجهیز كارگاه 
استخراج

استخراج و 
بهره برداری از 

معدن
بستن معدن

بازسازی 
محدوده 

معدنی به لحاظ 
زیست محیطی

مراحل بهره برداری از معدن
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه: 

ماشین آالت  و  تجهیزات  و  معدن  بیرونی  تأسیسات  از  هریك  جانمایی  به  اقدام 
مناسب مورد استفاده در معدن نمایند.

اصول عملیات بنایی و تأسیساتی

مالحظات اجرا
در این مبحث، نحوه ساخت تأسیسات و بنای معدن بیان شده است. نحوه بیان این 

مبحث را می توان به سه قسمت تقسیم بندی نمود كه عبارت است از:
1  ابزارهای ساختمان سازی

2  مصالح ساختمان سازی
3  مراحل ساخت بنا

تمامی این مراحل به سادگی و با نمایش تصاویر و نمودارهای مورد نیاز و بیان نام، 
كاربرد و نحوه انجام و ترتیب انجام عملیات ارائه شده است.

پاسخ به سؤال
متر، خط كش،  به  می توان  بنا  ساخت  عملیات  در  اندازه گیری  ابزارهای  جمله  از 

دوربین، طناب، ... .
تحلیل موضوع عكس

تمامی تصاویر ارائه شده در این مبحث جهت آشنایی هنرآموزان با ابزارهای مورد 
استفاده و یا قسمت های مختلف ساختمان و بنا می باشد.

فعالیت
كارگاهی كار عملی:جانمایی تأسیسات و بناهای بیرونی معدن و انتخاب ماشین آالت

مالحظات اجرا كار عملی 1: در این مرحله الزم است هنرجویان براساس بازدید انجام شده و 
یا در صورت عدم امکان انجام بازدید با مشاهده تصویری از تأسیسات بیرونی یك معدن اقدام به 
ترسیم كروكی آن نمایند. به عنوان نمونه تصویری از یك كروكی نمایش داده شده است. همچنین 

الزم است كروكی ترسیم شده حداقل شامل تمامی موارد خواسته شده در این تمرین باشند.

بهتر هنرجویان در خصوص  با هدف درك  تمرین عملی  این  مالحظات اجرا كار عملی 2: 
معدن  راه سازی  و  محوطه سازی  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و  ماشین آالت  از  هریك  كاربرد 
می باشد. به عنوان مثال برای جاده سازی و تعریض و بازسازی جاده ها می توان از بلدوزر، گریدر 

و ماشین آب پاش و غلطك استفاده كرد.
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه:

 با به كارگیری تجهیزات مناسب و مصالح، ساخت دیواری با استانداردهای الزم و 
كافی را به انجام رسانند.

تدارك و تجهیز كارگاه استخراج

مالحظات اجرا
در این قسمت با ارائه یك پژوهش، انواع خدمات فنی مورد نیاز جهت تدارك و 
تجهیز یك كارگاه استخراج معدن و موارد استفاده هر یك از این خدمات بیان شده 
است. سپس به تفکیك به تشریح هریك از این موارد پرداخته شده است. ضمناً 
برای بیان هریك نیز به معرفی سادگی و اجمال ابزارها و تجهیزات مورد استفاده و 

كاربرد هر یك پرداخته شده است.

بارش فكری
در  ترانسفورماتورها  و  ژنراتورها  اهمیت  دادن  نشان  با هدف  فکری  بارش  1  این 

تولید برق در معادن ارائه شده است.
و شعله جهت  ایجاد جرقه  از  عاری  به كارگیری سیستم های  اهمیت  دلیل  2  به 
جلوگیری از ایجاد انفجار در معادن زیرزمینی از انرژی هوای فشرده استفاده 

گسترده ای می شود.

فعالیت
كار عملی:احداث تأسیسات و بنای ساختمانكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی با هدف آشنایی كامل هنرجویان با نحوه استفاده 
از ابزارهای مختلف ساخت بنا و نحوه اجرای عملیات ارائه شده است. در این زمینه الزم است 
هنرآموز محترم هنرجویان را گروه بندی نماید و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هنرجویان را به مقدار 
مورد نیاز در اختیارشان قرار دهد. همچنین الزم است نظارت الزم در خصوص نحوه ساخت مالط 

و استفاده از سایر تجهیزات و مصالح جهت ساخت دیواری با استانداردهای كافی صورت گیرد.
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

تحلیل موضوع عكس
1  ژنراتور تولید برق در معادن دور از سیستم سراسری برق و ترانسفورماتور جهت 

تنظیم ولتاژ برق استفاده می شود.
3  انواع شبکه های تولید، انتقال و مصرف برق در این شکل ها نمایش داده  2  و 

شده است.
4  این مجموعه تصاویر، انواع تجهیزات مورد استفاده جهت انتقال و توزیع برق در 

معدن را همراه با نام و كاربردشان نمایش می دهند.
5  انواع وسایل و تجهیزات مورد نیاز و مورد استفاده در عملیات آبرسانی در معدن 

همراه با نام و كاربردشان نمایش داده شده است.
6  تجهیزات تولید هوای فشرده در معدن نمایش داده شده است. )كمپرسورخانه(

تحلیل موضوع فیلم
این فیلم با هدف نمایش نحوه انجام عملیات لوله كشی جهت آبرسانی شامل نحوه 

نصب پمپ و سایر اتصاالت ارائه شده است.

1 با هدف بیان خدمات فنی معدن و موارد استفاده از آنها ارائه شده است.
2  این پژوهش با هدف آشنا شدن هنرجویان با انواع اتصاالت مورد استفاده در 

عملیات لوله كشی و آبرسانی ارائه شده است.
چگونگی  و  لوله  پرس  دستگاه  با  هنرجویان  آشنایی  هدف  با  پژوهش  3  این 

استفاده از آن در اتصال لوله های پلی اتیلنی ارائه شده است.
لوله های  رزوه كردن  تجهیزات جهت  پركاربردترین  از  یکی  4  دستگاه حدیده 
فلزی آب است و این پژوهش با هدف آشنایی هنرجویان با نحوه كار این 

دستگاه بیان شده است.

پژوهش
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه: 

اقدام به انجام عملیات آبرسانی و برق رسانی بر اساس نقشه های ارائه شده در كارگاه 
نمایند.

فعالیت
كار عملی:تأمین آب، برق و هوای فشردهكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی با هدف تمرین عملی انجام عملیات برق رسانی 
گروه بندی  با  هنرآموز محترم  است  اساس الزم  براین  ارائه شده می باشد.  نقشه های  براساس 
هنرجویان در گروه های سه نفره نحوه انجام عملیات برق رسانی را با رعایت نکات ایمنی و با 

استفاده از تجهیزات مورد نیاز انجام دهد.

آبرسانی  عملیات  انجام  عملی  تمرین  با هدف  عملی  كار  این   :2 كار عملی  اجرا  مالحظات 
گروه بندی  با  محترم  هنرآموز  است  الزم  اساس  این  بر  می باشد.  شده  ارائه  نقشه  براساس 
هنرجویان در گروه های دو نفره نحوه انجام عملیات آبرسانی را با رعایت نکات ارائه شده در 

درس و فیلم آموزشی و با استفاده از تجهیزات مورد نیاز انجام دهد.
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

ارزشیابی شایستگی تجهیز كارگاه استخراج

شرح كار:
1ـ خاك برداری و خاك ریزی به وسیله ماشین آالت راه سازی، مسیریابی و تسطیح راه ورودی معدن، از بین بردن پستی 

و بلندی محوطه داخل معدن، ایجاد ابنیه و زیر بنا طبق دستور مدیریت زیر نظر مهندس ناظر با مصالح ساختمانی
2ـ تأمین آب مورد نیاز و لوله كشی به قسمت های معدن، تأمین برق و روشنایی محوطه و قسمت های معدن، تأمین 
ایجاد تأسیسات  نیاز معدن،   لوله كشی آن طبق نقشه معدن،  ذخیره سازی و تأمین سوخت مورد  هوای فشرده و 

سرمایشی و گرمایشی معدن

استاندارد عملكرد:
اساس  بر  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  عمرانی  مصالح  عمرانی،  ماشین آالت  به كارگیری  با  استخراج  كارگاه  تجهیز 

دستورالعمل های مدیریت زیر نظر مهندس ناظر

شاخص ها:
1ـ احداث راه و ساختمان

2ـ  ایجاد تأسیسات

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
فضای كار: كارگاه استخراج و محوطه معدن

تجهیزات: ماشین آالت عمرانی، ابزار و لوازم تأسیساتی و مکانیکی
مواد مصرفی: مصالح ساختمانی ، آب ، برق ، سوخت

زمان: 90 دقیقه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1محوطه سازی1

1ایجاد بناهای كارگاهی2

2تأمین و تجهیزكارگاه استخراج3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

دقت كار، پوشش ایمنی، رعایت محیط زیست، مسئولیت پذیری 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


